
 

Verksamhetsplan 2023-2026  
  

Inledning  

Verksamhetsplanen visar vägen för Sveriges 4Hs verksamhet under åren 2023-2026. 4Hs 
medlemmar har tillsammans tagit fram verksamhetsplanen och den antogs vid 
riksförbundsstämman 2022. Den innehåller 15 gemensamma mål, för hela organisationen, 
för att kunna utveckla verksamheten i samma riktning. Det är genom att arbeta tillsammans 
som vi kan göra det bästa bättre ändå - 4H!  
   

Hur används dokumentet?   

Verksamhetsplanen, tillsammans med 4Hs strategi, utgör strategiska dokument som ska 
göra att vi arbetar mot 4Hs vision att ”Alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, 
välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.”  

Alla 4Hs medlemmar, klubbar, kretsar, länsförbund/distrikt och riksförbund har ett 
gemensamt ansvar att genomföra verksamhetsplanen och måste samarbeta och sträva efter 
att uppnå målen.  

För att beskriva hur vi ska nå målen i verksamhetsplanen och vår vision tas en aktivitetsplan 
för ett år i taget fram av riksförbundsstyrelsen. Verksamhetsplanen följs upp årligen vid 
riksförbundsstämman.  

Målen i verksamhetsplanen ska vara uppfyllda vid årsskiftet 2026-2027. Vi jämför med 
årsskiftet 2022-2023.    

  

Verksamhetsplanen grundar sig i nedan tre strategiområden    

a. Mer 4H för fler  
b. Främja färdigheter för framtiden  
c. Bygga broar  

Även mål för förutsättningar för genomförandet av verksamhetsplanen specificeras. 

  
   
   

  

  

  

  



 

a. Mer 4H för fler  

För att 4H ska nå alla barn och unga måste vi erbjuda fler platser i verksamheten, vi ska nå 
ut till fler barn och unga och behålla fler medlemmar. Det gör vi genom att utveckla befintlig 
verksamhet och skapa ny verksamhet där vi inte redan finns idag. Vi kan skapa olika typer av 
verksamhet men det gemensamma är att en 4H-aktivitet ska vara rolig, lärorik och 
engagerande. Genom att starta fler 4H-klubbar möjliggör vi för fler att få erfarenhet av 
styrelsearbete, där våra barn och unga får ta ansvar.   

• All 4Hs verksamhet genomsyras av 4H-andan  
• 100 procent fler klubbar   
• 50 procent fler medlemmar i åldern 6-25 år  
• 75 procent av medlemmarna väljer att förnya sitt medlemskap  
• 4H-verksamhet i 50 procent fler kommuner   

  

b. Främja färdigheter för framtiden  

4H erbjuder en trygg miljö där våra medlemmar kan utvecklas och få färdigheter för 
framtiden och våra medlemmar deltar aktivt i organisationens demokratiska processer.  

• 95 procent av medlemmarna upplever att de har fått färdigheter för framtiden genom 4H  
• 95 procent känner sig delaktiga i 4H/kan påverka sin egen fritid genom att vara medlem i 4H  
• 20 procent av medlemmarna har möjlighet att sitta i en 4H-styrelse1   

  

c. Bygga broar  
Som organisation är vi starkare tillsammans och vi har mycket att lära av varandra. Genom 
att bygga broar internt och externt skapar vi både starkare förutsättningar att genomföra 
4Hs uppdrag, bidra till en hållbar utveckling och stärka våra medlemmars respekt för 
omvärlden. Tillsammans är vi Ett 4H!   

• 25 procent av medlemmar har varit med i någon form av utbyte1   
• 4Hs närvaro vid aktiviteter anordnade av våra partnerorganisationer både internationellt 

och nationellt ökar varje år  
• Antalet samarbetspartner ökar varje år  

  

   

 
1 Ett utbyte kan exempelvis vara en gemensam utbildning eller träff med en annan klubb, ett läns- eller 
riksläger, samt internationella utbyten. 



 

Förutsättningar   
En förutsättning för att vi ska uppnå målen är att vi har väl fungerande stödsystem. Det ska 
även finnas stöd för klubbar att bedriva kvalitativ verksamhet och arbeta efter 
verksamhetsplanen.  

  

• 90 procent är nöjda med våra stödsystem internt  
• Den finns anställd personal som ansvarar för verksamhetsutveckling i hela Sverige 
• Länsförbunden/distrikten stöttas i att ta fram egna verksamhetsplaner med koppling till 

denna verksamhetsplan och strategi för Sveriges 4H 2023-2030  
• Det finns en resurspool med 4H:are (26+ år)  

  

  

     

  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

 

 


